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BÁO CÁO  

Gíam sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019 

 
 

Thực hiện Công văn số 4097/SKHĐT-TĐGS ngày 05/12/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 

năm 2019 trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ giám sát; 

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam báo cáo tình hình thực hiện báo cáo 

giám sát tổng thể đầu tư năm 2019, cụ thể như sau: 
 

I. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư: 

- Tổng kế hoạch vốn trong kỳ báo cáo: 66.815 triệu đồng;  

- Tình hình giải ngân vốn: 53.862 triệu đồng/66.815 triệu đồng đạt 81% 

kế hoạch vốn giao; một số vốn chưa kịp giải ngân do Ủy ban nhân dân tỉnh, 

huyện bổ sung để đầu tư các công trình cấp thiết phát sinh theo Nghị quyết số 

03/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 2). Số vốn còn lại của năm 

2019 sẽ thực hiện chuyển nguồn theo quy định. 

II. Tình hình quản lý các chương trình đầu tư công:  

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Các công trình 

thực hiện mới trong năm 2019 đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 

theo điều 36 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13. 

2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư chương trình: Các chương 

trình đầu tư trên địa bàn 8 xã chủ yếu là Chương trình mục tiêu Quốc gia; tuy 

nhiên chỉ có 2/8 địa phương là Phước Dinh và Phước Hà có thêm nguồn vốn 

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thụ hưởng nhiều nhất, 

các xã còn lại là vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

khoảng 400 triệu/1xã. Các Chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm 

phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; góp phần nâng cao thu nhập, giảm 

nghèo bền vững và đảm bảo hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn 

8 xã. 

3. Tình hình thực hiện các chương trình: Trong năm 2019 được tỉnh 

phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. Các chương trình triển 

khai theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 2) đã được 

HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 và 

theo Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện giai đoạn 2016-2020. Kết 

quả thực hiện, cụ thể: 
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- Vốn chương trình mục tiêu quốc gia: 11.075 triệu đồng được thực hiện 

theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016; giải ngân: 11.000 triệu 

đạt 99,3% kế hoạch vốn giao. 

III. Tình hình quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước 

1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Việc lập 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tự án thực hiện theo Điều 36 Luật Đầu tư 

công số 49/2014/QH13, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

2. Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư: Thực hiện đúng các thủ tục 

và trình tự theo quy định hiện hành; Thực hiện đúng thông tư 06/2016/TT-BXD 

ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng; Quyết định 79/QĐ- BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; Thông tư 

209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý, phí thẩm định thiết kế cơ sở; Thông tư số 09/2016/TT-BTC 

ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về quy định về quyết toán dự án hoàn thành 

thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC; Thông tư  

210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự 

toán xây dựng. 

3. Tình hình thực hiện dự án. 

a) Việc quản lý thực hiện dự án: thực hiện quản lý dự án theo Luật Xây 

dựng số 50/2014/QH13; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13; Nghị định số 

136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các văn bản pháp luật có liên 

quan khác. 

 b) Tình hình thực hiện dự án trong kỳ: Trong năm 2019, UBND huyện tập 

trung một đầu mối giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện 20 

công trình trong đó ủy thác từ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02 

công trình và phòng Lao động thương binh và xã hội 01 công trình, không có 

công trình chuyển tiếp. Cụ thể: 

  - 12 công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng: (1). Nhà làm việc Công 

an xã Phước Diêm; (2). Nhà làm việc Công an xã Phước Ninh; (3). Nhà làm việc 

Công an xã Phước Hà; (4). Nhà làm việc Công an xã Nhị Hà; (5). Nhà làm việc 

Công an xã Phước Minh; (6). Tu sửa đường nối Quốc lộ 1A đi thôn Văn lâm 2, 

xã Phước Nam; (7). Đập ngăn nước phục vụ chống hạn, xã Phước Minh; (8). 

Trường tiểu học Lạc Tiến (06 phòng), xã Phước Minh; (9). Trường Mẫu giáo 

Phước Ninh và các hạng mục khác; (10). Tu sửa đoạn đường Từ Thiện - Vĩnh 

Trường, xã Phước Dinh; (11). Tu sửa kè chống sạt lở kênh xã lũ từ hạ lưu tràn 

xả lũ hồ CK7 đến Suối Chó Dạo - Hệ thống thủy lợi hồ CK7, xã Nhị Hà; (12). 
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Lắp đặt hệ thống điện năng lượng Đài tượng niệm, nhà bia ghi danh, ghi công 

liệt sĩ các xã năm 2019. 

  - 08 công trình đang thi công, chuyển tiếp sang năm 2020 tiếp tục 

thực hiện: (1). Bê tông hóa các Trục đường nội thôn xã Cà Ná; (2). Trường 

Tiểu học Hiếu Thiện, xã Phước Ninh; (3). Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm tại 

thôn Vụ Bổn, xã Phước Ninh; (4). Trường Tiểu học Văn Lâm, xã Phước Nam; 

(5). Bê tông các tuyến đường nội đồng xã Phước Ninh; (6). Bê tông các tuyến 

đường nội thôn xã Phước Ninh; (7). Hội trường UBND xã Phước Minh và các 

hạng mục phụ trợ khác; (8). Duy tu, sửa chữa Cầu sắt Nhị Hà. 

 c) Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư: Việc giải ngân tạm ứng thực 

hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về quản 

lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

 d) Năng lực tổ chức thực hiện dự án và chấp hành các quy định về quản lý 

đầu tư của ban quản lý dự án và các nhà thầu: Theo Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13; Nghị định số 59/2015/NĐ-

CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các văn bản pháp luật 

có liên quan khác. 

4. Tình hình khai thác, vận hành dự án đã hoàn thành: Công trình 

được đưa vào sử dụng, vận hành theo đúng kế hoạch và bàn giao cho đơn vị 

quản lý sử dụng theo đúng quy định đồng thời thực hiện bảo trì công trình theo 

Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì 

công trình; Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ xây dựng quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây 

dựng;  

IV. Tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của Chủ 

đầu tư. 

1. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo: Báo cáo thực hiện hàng tháng, 

quý, năm theo đúng quy định. 

2. Đánh giá chất lượng các báo cáo: Báo cáo tháng, quý, năm đúng và 

đủ khối lượng, tiến độ thực hiện thực tế của công trình; Cập nhật kịp thời các 

vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện dự án để báo cáo cơ quan chủ 

quản. 

3. Kết quả kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ: 

- Số dự án được kiểm tra: 12 công trình, đạt 60% kế hoạch. 

- Số dự án được đánh giá: 20 công trình, đạt 100% kế hoạch. 

- Đa số các công trình tiến hành kiểm tra, đánh giá đều đảm bảo theo quy 

định. 

4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ tiếp theo: Trong 

kỳ tiếp theo Ủy ban nhân dân huyện cùng các đơn vị liên quan thường xuyên 

kiểm tra, đánh giá các công trình theo đúng quy định. 
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5. Đánh giá chung về công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong kỳ: 

Công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong kỳ đảm bảo đúng theo quy định. 

6. Các vướng mắc chính và kiến nghị biện pháp giải quyết: 

Đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông 

thôn mới thực hiện theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 do Ủy 

ban nhân dân các xã làm chủ đầu tư chưa thực hiện báo cáo trực tuyến trên hệ 

thống thông tin nghiệp vụ giám sát, đánh giá theo Thông tư số 13/2016/TT-

BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, thời gian tới để 

khắc phục hạn chế trên Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu 

tư mở lớp tập huấn cho các Chủ đầu tư./. 

 (Kèm theo các phụ biểu: 01, 02, 03) 

 

 

Nơi nhận:                                                                                     
 - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

 - CT, các PCT UBND huyện; 

 - Phòng TC – KH; 

 - Các chủ đầu tư; 

 - Lưu: VT, CN. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Huyền 
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